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Pesquisa

A UNIAD fez esse Blog especialmente pra você que busca por informações corretas para sanar suas dúvidas. 

Acesse, pesquise e envie sugestões! 
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Deixe seu comentário  

Aprovado projeto sobre implantação do Cread    

P o r  U N I A D     

Q u a ,  2 9  d e  D e z e m b r o  d e  2 0 1 0  0 9 : 4 8  

Implantação do Centro de Referência em Educação na Atenção ao Usuário de Drogas (Cread) foi aprovado pelo 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid), órgão do Governo Federal.  

O projeto desenvolvido no campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sobre a implantação do 

Centro de Referência em Educação na Atenção ao Usuário de Drogas (Cread) do Município e região foi aprovado pelo 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid), órgão do Governo Federal. O trabalho é coordenado pelo 

professor Marcos Roberto Vieira Garcia e tem a vice-coordenação da professora Viviane Melo de Mendonça. 

A proposta foi elaborada como requisito exigido no processo seletivo para apoio financeiro a projetos de implantação de 

Centros Regionais de Referência que atuarão na formação permanente dos profissionais das redes de atenção integral à 

saúde e de assistência social ao usuário de crack e outras drogas e seus familiares, explica a assessoria de 

Comunicação da UFSCar. 

O campus Sorocaba disputou com universidades públicas com vasta experiência sobre o tema. Garcia diz que, apesar da 

instituição ser nova na cidade, o projeto tem todos os requisitos conforme o edital do concurso. ‘Disputamos com 

inúmeras universidades com mais de 20 anos de experiência em estudos na área da saúde e do usuário de drogas‘, 

disse. Antes de se tornar professor na UFSCar, Garcia trabalhou no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras 

Drogas (CRATOD) de São Paulo. 

O Cread será financiado pelo Ministério da Saúde com recursos na ordem de R$ 300 mil, por um ano, embora o trabalho 

pretenda ter continuidade. A iniciativa teve apoio de outras instituições de Ensino Superior, entidades municipais e 

organizações não governamentais. O projeto terá quatro cursos voltados para o aperfeiçoamento e atualização sobre 

usuários de drogas, medicamentos, tipos de drogas, efeitos, danos à saúde, entre outros temas. 

Os primeiros cursos serão realizados no primeiro semestre de 2011, no Núcleo de Extensão em Educação, Tecnologia e 

Cultura (ETC) da UFSCar, localizado na rua Maria Cinto de Biaggi, 130, no bairro de Santa Rosália. Outras informações 

podem ser obtidas pelo do telefone (15) 3229-5948 ou pelo e-mail mgarcia@ufscar.br .
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    Enviar

Destaque 

Istoé 

Cientistas testam remédios para acabar com a 

dependência de substâncias como a nicotina, a cocaína 

e a metanfetamina 

Cilene Pereira 

Uma interessante linha de pes quisa vem ganhando 

espaço na busca de terapias efetivas contra a

dependência química. Ao redor do mundo, centros de 

estudo dedicam-se ao desenvolvimento de vacinas que 

sejam capazes de ajudar os indivíduos a se livrar da 

cocaína, da nicotina e da metanfetamina. Na última 

semana, uma boa notícia foi divulgada por um desses

serviços de pesquisa. Cientistas do The Scripps 

Research Institute, dos Estados Unidos, um dos mais 

respeitados nesta área, apresentaram os resultados de 

um trabalho que apontou avanços na criação de uma

vacina contra a metanfetamina, ou chrystal meth, como 

a droga também é conhecida. Em experimentos feitos 

com cobaias, os pesquisadores confirmaram a eficácia 

de trêrs partículas que, após serem injetadas nos 

animais, conseguiram estimular a fabricação de 

anticorpos contra a substância. 

	ovidades 

� Óxi já é encontrado em 13 Estados do Brasil  

� Ministro da Saúde projeta mais de mil Unidades 

de Pronto Atendimento no país em 2014  

� Revista de APS - Três articulistas manifestam 

as suas opiniões.  

� Rico aceita melhor publicidade em escola  

� Fumaça democrática  

Mais Lidos 

� Clínica Pública oferece tratamento gratuito para 

Dependentes Químicos  

� Material Didático  

� Publicações  

� UNIAD - São Bernardo do Campo  

� Especialização a Distância  
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